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Abstract 
Syftet med uppsatsen var att genom semistrukturerade intervjuer med blivande och nyblivna 

heterosexuella pappor undersöka attityder till och upplevelse av föräldraledighet hos pappor. 

Intervjuerna har analyserats med hjälp av tematisk analys vilket resulterade i tre teman: De 

ekonomiska skälens paradox, Att få välja själv och Betydelsen av andra. Empirin har 

analyserats i förhållande till teorin ”Doing gender”. I analysen framkom implicita attityder 

gällande könsroller genom att männens bidrag till familjeekonomin var ett vanligt argument för 

hur de valt att lägga upp föräldraledigheten. Vidare visade även studien att regler kring vilken 

grad av ansvar pappor förväntas ta skiljer sig mellan könen och att vi genom att förhålla oss till 

dessa regler reproducerar könsstereotypa föreställningar om vad som betecknas som manligt 

och kvinnligt. 

 
Nyckelord: Föräldraledighet, Jämställdhet, Könsroller, Pappor.  
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Inledning 
Jämställd uppdelning av föräldraledigheten eller inte? Ämnet har minst sagt varit en het debatt 

den senaste tiden inom både politiken och i media. Under de senaste åren med start 2016 har 

Försäkringskassan genom uppdrag från regeringen drivit en kampanj med namnet ”fifty-fifty”. 

Målet med kampanjen är att inspirera föräldrar till att dela mer jämlikt på föräldraledigheten. 

Att få mammor att vara hemma med sina barn har inte varit någon svårighet utan syftet med 

kampanjen är att få fler pappor att vara hemma mer med sina barn. Försäkringskassan menar, 

med grund i egna undersökningar och tidigare forskning, att pappor som är hemma mer med 

sina barn får en starkare kontakt med barnet senare i livet. Vidare menar de även på att den som 

är föräldraledig tar ett större ansvar för omsorgs- och hushållsarbetet hemma än den som arbetar 

vilket medför en mer jämställd fördelning av arbetet i hemmet även bortsett från omsorgen av 

barnen (Försäkringskassan 2018). 

 

Kvinnor och män arbetar idag i ungefär samma utsträckning, trots detta skiljer sig uttaget av 

föräldraledighet under barnets första två levnadsår markant mellan könen. Siffror från 

Försäkringskassan år 2017 visade att kvinnor i snitt var lediga 15,3 månader per barn medan 

männen i snitt var lediga 3,8 månader. Detta medför sämre karriärmöjligheter och svårigheter 

att komma tillbaka på arbetsmarknaden för kvinnor som varit hemma länge vilket leder till 

sämre löneutveckling, livsinkomst och pension (Regeringen 2017). 

 

Över de senare decennierna har uppfattningen om kvinnan och mannens roll i familjen 

förändrats. Från att hela det svenska samhället var uppbyggt kring kvinnans arbete i hemmet 

och mannen som familjens överhuvud och försörjare (Sjögren 2003) till att kvinnan och mannen 

nu är formellt jämlika. Bidrag som skapades för att säkra kvinnans försörjning vid separation 

eller om mannen skulle gå bort har slopats och var individ förväntas idag kunna försörja sig 

själv (Nationalencyklopedin).  

 

I takt med att attityder om jämställdhet som ideal växt sig starkare har även föreställningar och 

förväntningar på män och kvinnors roll förändrats. Vad händer när traditionella könsroller 

möter den moderna normen om att män och kvinnor ska kunna leva sina liv på samma villkor? 

För att få en uppfattning om detta har jag valt att undersöka hur pappor upplever den mest 

kvinnokodade uppgift som finns, att ta hand om barn (Edvin-Nowak & Thomsson 2003). 
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Min studie handlar om pappors attityder till och upplevelse av föräldraledighet och vilken roll 

de anser att de har i ansvaret om barn, omsorg och försörjning. Ur ett socialpsykologiskt 

perspektiv om att samhället utgörs av människorna i det, och dessa människors val skapar 

samhällsstrukturen anser jag att för att nå en jämställd fördelning av föräldraledighet så måste 

vi förstå de mekanismer som hindrar och möjliggör detta. Enligt ovan statistik framkommer att 

för att nå en mer jämställd fördelning förutsätter att mamman är hemma mindre och pappan är 

hemma mer. Varför går det så långsamt, och vad beror detta på? 

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att få en djupare förståelse för blivande och nyblivna pappors attityder 

till och upplevelse av föräldraledighet. För att uppnå mitt syfte kommer jag att avgränsa studien 

till tre huvudsakliga frågeställningar: 

 

• På vilka sätt motiverar papporna valet om hur de delat upp föräldraledigheten. 

• Sker det en förhandling mellan parterna rörande föräldraledigheten? Hur ser den ut? 

• Hur påverkar omkringliggande normer och föreställningar om pappors roll i relation till 

föräldraledighet? 

 

Bakgrund 
 
Föräldrapenning och föräldraförsäkring 
Föräldrapenningen infördes år 1974 som en del av den nya föräldraförsäkringen som infördes 

för att möjliggöra för föräldrar att kombinera yrkesarbete och studier med familjeliv. Den nya 

föräldraförsäkringen innebar att även pappor fick rätt att använda föräldrapenning 

(Försäkringskassan 2010). Sedan år 1974 har föräldraförsäkringen stegvis utvecklats och idag 

har föräldrar rätt till 480 dagar med föräldrapenning, dessa motsvarar ca 15.5 månader om 

föräldrarna tar ut föräldrapenning för 7 dagar i veckan. Föräldrapenningen ger föräldrar 

möjlighet att välja hur många dagar de vill ha ersättning för och ger därmed en möjlighet att 

genom att ta ut färre dagar spara dessa för senare användning eller för att förlänga ledigheten 

(Försäkringskassan 2018). 

 

Trots den nya föräldraförsäkringen som möjliggjorde för föräldrarna att dela på dagarna stod 

mammor för 99,5 % av de utbetalda föräldrapenningsdagarna år 1974 medan pappor stod för 
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0,5 %. För att få pappor att vara föräldralediga mer har regeringen genom åren gjort justeringar 

för att få fler föräldrar att dela på ansvaret. Dessa justeringar visade sig i den reserverade 

pappamånaden som infördes 1995. Med pappamånad innebär att dessa dagar är knutna till 

fadern och kan inte överlåtas. År 2002 infördes en andra pappamånad och 2016 infördes den 

tredje pappamånaden som även är det som gäller idag. Tilläggas ska att lika många månader 

reserveras för mamman (Försäkringskassan 2018).  
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Tidigare forskning 
I en undersökning gjord 2016 mättes inställningen till hur invånare i fem länder ansåg att 

föräldraledigheten bör delas upp. I undersökningen ingick Danmark, Finland, Tyskland, Polen 

och Sverige. Sverige var ledande när det kom till delad föräldraledighet där hela 70 % av de 

tillfrågade ansåg att föräldraledigheten bör delas lika mellan föräldrarna (Edlund & Öun 2016, 

157). Trots detta visade siffror från Försäkringskassan året efter att mammor tog ut ca 72 % av 

den totala föräldraförsäkringen medan pappor tog ut 28 % (Försäkringskassan 2018). Det verkar 

som att det finns en attityd om att föräldrar bör dela upp föräldraledigheten jämställt men som 

inte efterlevs i praktiken. Jag önskar i min studie att få svar på vilka anledningarna till detta kan 

vara. 

 

Mycket av den forskning som gjorts kring mammor och pappor gällande föräldraledighet och 

fördelning av denna är gjord under 1990:talet och under de första åren på 2000:talet. Det är 

därför intressant att se om de attityder och förhållningssätt till föräldraledighet bland pappor 

finns kvar och hur de har förändrats. Nedan kommer jag att presentera resultat av tidigare 

forskning som visar på olika förhållningssätt till att mammor är hemma med barnen i större 

utsträckning än pappor trots det jämställdhetsideal som råder idag. 

 

”Man vill ha det lite jämställt sådär” 
I en rapport från 2011 undersöker Jenny Alsarve och Katarina Boye planer för föräldraledighet 

och arbetsdelning bland blivande föräldrar boende i Sverige. Författarna hade en teori om att 

det sker en förhandling mellan föräldrarna gällande hur föräldraledighet och hemarbete ska 

organiseras och vilka föreställningar och motiv som ligger till grund för deras beslut. Syftet 

med rapporten var att ge en bild av hur denna förhandling går till, vad denna resulterar i och 

varför. Jag vill här poängtera att jag inte lägger någon större vikt i hur rapporten behandlar 

eventuell förhandling gällande hemarbete då detta inte har någon betydelse för min 

undersökning. 

 

Rapporten byggde på individuella djupintervjuer med 20 heterosexuella par boende i Sverige 

som väntade barn. I resultatet framkommer tre huvudsakliga motiv för parens beslutsfattande: 

Ekonomi, arbetssituation och amning. Författarna menar att de ekonomiska aspekterna som 

även går ihop med arbetssituation ansågs viktiga men inte avgörande i förhandlingen. I de fall 

där kvinnan tjänade mer än mannen tog hon ändå ut betydligt längre föräldraledighet än vad 
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männen gjorde i de fall där de tjänade mest (Alsarve & Boye 2011). Denna tes stämmer överens 

med en undersökning gjord av Försäkringskassan (2016) som visar att om mamman har en hög 

inkomst och står för majoriteten av den totala hushållsinkomsten är det möjligt för familjen att 

avvara en del av hennes inkomst för att mamman ska kunna vara hemma med barnet en längre 

tid. Försäkringskassan menar att detta inte gäller för papporna då familjen i låg utsträckning är 

beredda att avvara hans inkomst då pappan befinner sig i motsvarande situation. Detta indikerar 

att huruvida man är kvinna eller man har större betydelse för ett jämställt uttag av föräldradagar 

än betydelsen av inkomst (Försäkringskassan, 2016). 

Ytterligare ett motiv för uppdelning av föräldraledighet var amningen som medförde att det hos 

deltagarna sågs som en självklarhet att det var kvinnan och inte mannen som skulle vara hemma 

den första tiden under en längre period. Detta facto ifrågasattes inte och var inte heller något 

förhandlingsbart hos deltagarna. Författarna menar att definitionen av kvinnlig och manligt 

genom detta verkar kvarstå i den mån att det här är underförstått vilken roll kvinnan och mannen 

ska ha och när. Föreställningen om moderns roll framkom även bland de manliga deltagarna 

där papporna vid flertal tillfällen framhöll sin ”rätt” till barnet. Vidare uttryckte de en önskan 

om att få ta samma ansvar och vara en likvärdig förälder som mamman som något som inte 

redan var självklart (Alsarve & Boye 2011). Uppfattningen av problemlösning tenderar att te 

sig olika beroende på kön. I ”Med kvinnors röst” menar författaren att kvinnor hanterar problem 

som en fråga om omsorg och ansvar medan män generellt hanterar problem utifrån regler och 

rättigheter (Gilligan 1985). Vidare uttryckte sig kvinnorna i ovanstående rapport uttry i termer 

om att de behöver tänka på att släppa in mannen gällande omsorgen för barnet: ”Jag tror att 

jag måste hejda mig, och släppa in Mike. Det tror jag är felet många gör. Inte att det är pappan 

som inte vill.” (Alsarve & Boye 2011 37). I en studie av Bäck-Wiklund och Bergsten (1997) 

framkom att en av de betydande anledningarna till att mammorna stod för hela eller majoriteten 

av föräldraledigheten var att papporna överlät sin del till mammorna på grund av respekt för 

hennes önskemål att själv vara hemma. Vidare uttryckte sig vissa mammor i termerna av ”han 

skulle aldrig klara det” eller ”han skulle inte stå ut en vecka” (Bäck-Wiklund 1997 101). Dessa 

resultat går ihop med Alsarve och Boyes (2011) framhållande av de könskodade roller som 

mamman respektive pappan har. Av Alsarve och Boyes studie att döma verkar orsakerna till en 

ojämställd uppdelning av föräldraledigheten till synes bero på en mängd olika faktorer, men i 

grunden bero på den subjektiva innebörden av att vara mamma eller pappa. 
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Ekonomiska skäl – många innebörder 
Lisbeth Bekkengen gjorde en studie år 2002 som behandlar föräldraskap och föräldraledighet i 

arbetsliv och familjeliv. Bekkengen menar att antagandet att familjeekonomin försämras om 

mannen är föräldraledig jämfört med om kvinnan är det, är det i allmänhet vanligaste 

argumentet bland män och kvinnor. Detta argument används som förklaring oavsett om mannen 

är den i paret som tjänar mest eller är den som tjänar minst. När mannen tjänar mest resonerar 

de att de skulle förlora för mycket i inkomst om han skulle vara föräldraledig. När mannen 

tjänar minst resonerar de istället att han avstår från föräldraledigheten för att hans 

föräldrapenning skulle bli för låg. Det kan alltså sägas att kvinnans föräldraledighet sällan 

förklaras med ekonomiska skäl utan dessa argument gäller främst när man talar om de 

omständigheter som ses som hinder för mäns uttag av föräldraledighet (Bekkengen 2002). 

Författaren framhåller att det var förvånansvärt få i hennes studie som kände till hur mycket de 

tjänade eller förlorade på om pappan eller mamman var föräldraledig, trots detta angav de flesta 

ekonomiska skäl som grund för deras beslut om uppdelning av föräldraledigheten. Vidare 

menar Bekkengen att antagandet om ekonomiska skäl som hinder för pappans föräldraledighet 

innebär att mannens bidrag till familjeekonomin anses vara viktigare än kvinnans, oavsett om 

hon är den som tjänar mest. Bekkengen resonerar i linje med Försäkringskassan (2016) att det 

är kön före lön som avgör hur ledigheten delas upp (Bekkengen 2002). 

 

Det kallas kärlek 
I Carin Holmbergs (1993) avhandling undersöker Holmberg kvinnors underordning och mäns 

överordning bland unga par som anser sig vara jämställda och de sociala mekanismer som 

upprätthåller denna över och underordning. Författaren framhåller en problematisk förhandling 

mellan parterna där mannens personlighet porträtteras som statiskt och oföränderlig och där 

kvinnan måste förhålla sig till och röra sig inom det ramverk han satt för deras relation. 

Holmberg menar att mannen i en förhandling ständigt visar överordning men också att kvinnan 

hjälper till att upprätthålla denna genom att frivilligt underkasta sig honom och inta en 

traditionell kvinnoroll. Författaren menar att vi genom detta fortsätter att könskoda känslor, 

handlingar och attityder till vad som är kvinnligt och manligt (Holmberg 1993). 

 

Elvin-Nowak och Thomsson beskriver i ”Att göra kön” (2003) föräldrapositionen som den mest 

könsspecifika position som vi känner till. Vidare menar författarna att de föreställningar vi haft 

sedan tidigare om vad som är manlig och kvinnligt förstärks när vi bildar familj och gör sig 
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uttryck i hur vi definierar moderskap och faderskap. Dessa föreställningar kommer att 

behandlas mer grundligt i avsnittet om Teori. 
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Teori 
I tidigare avsnitt presenterades delar av den tidigare forskning som är gjord kring föräldrars 

upplevelse och tankar kring föräldraledighet samt på de premisser som kan påverka de val vi 

gör. I detta avsnitt kommer jag att presentera den teori jag valt som verktyg för att förstå och 

analysera resultatet i uppsatsen. 

 

”Doing gender” 
”Doing gender” (att göra kön1) som en genusvetenskaplig teori introducerades 1987 av Candace 

West och Don H. Zimmerman. Uppfattningen om vad som betecknas som kvinnligt och manligt 

har traditionellt ansetts bero på de biologiska könen d.v.s. att de egenskaper vi betraktar som 

manliga har att göra med den manliga anatomin och genuppsättningen. På samma sätt gäller 

detta för kvinnor och egenskaper som betecknas som kvinnliga. Med ”doing gender” menar 

författarna att detta inte är något naturligt utan att vi redan från födseln socialiseras in i vad som 

betecknas som kvinnligt och manligt. Genom de föreställningar vi har om män och kvinnor 

applicerar vi dessa på andra beroende på vilket kön de tillhör (West & Zimmerman 1987). 

Denna process fortsätter sedan genom livet, från att små pojkar och flickor väljer leksaker, 

aktiviteter och kläder utifrån om dessa är ”flickiga” eller ”pojkiga” till att vuxna män arbetar 

och mekar med bilen medan kvinnor är hemma med barn och sköter hushåll. ”Doing gender” 

begränsas inte till de materiella eller praktiska val vi gör utan kontrollerar även våra känslor, 

tankar och attityder genom de etiketter vi satt på dessa attribut, t.ex. att det är kvinnligt att vara 

emotionell och manligt med aggressivitet. Vidare understryker författarna (1987) att vi förhåller 

oss till de ramar som är satta för vår könstillhörighet till den grad att vi använder oss av de 

egenskaper som är märkta för vårt kön för att identifiera oss själva och bekräfta vår kvinnlighet 

kontra manlighet. Genom att vi fortsätter att dra paralleller mellan könstillhörighet och 

egenskap återskapar vi processen med ”doing gender” (West och Zimmerman 1987). 

 

 

”Vårt våldsamma behov av att vara kvinnor och män” 
Ylva Elvin-Nowak och Helene Thomsson har skrivit boken ”Att göra kön – Om vårt 

våldsamma behov av att vara kvinnor och män” (2003). Som titeln lyder baseras denna på just 

teorin om ”doing gender”. Författarna menar att vi gör kön hela våra liv, i alla relationer, möten, 

                                                        
1 ”Att göra kön” är inom genusteori den svenska översättningen på ”doing gender”. 
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på arbetsplatser, privatliv och skolor, genom de olika förhandlingar vi går in i. Att känna oss 

kvinnliga eller manliga har en positiv innebörd för oss och medför att vi fortsätter med det 

beteende som får oss att känna oss bra och duktiga. Liksom skaparna av teorin menar författarna 

att vi fortsätter att skapa kön genom de sätt vi förhåller oss till dessa trots att vi anser oss sträva 

mot ett jämställdhetsideal. Några av de exempel som författarna tar upp för att visa på detta är 

de förklaringsmetoder vi använder för att förklara eller bortförklara olika beteenden t.ex. 

förtjusningen av att maken städat hemmet utan att det behövs tjatas, för sådant faller sig inte 

naturligt för män. Förvåningen över att en kvinna är teknikkunnig eller kör lastbil eftersom att 

dessa sysslor inte är speciellt kvinnliga. Uttryck som ”typiskt män/typiskt kvinnor” eller enkla 

konstateranden som att ”det är för att han är man” eller ”det är för att hon är kvinna”. Med hjälp 

av dessa förklaringsmetoder håller vi uppe normen av hur en kvinna och man bör vara och det 

som inte passar in i normen förkastas som undantag medan de egenskaper och beteenden som 

matchar normen istället ses som regel (Elvin-Nowak & Thomsson 2003). Spelreglerna för män 

grundar sig i andra faktorer än de spelregler som gäller för kvinnor och detta visar sig tydligt 

när män blir pappor och kvinnor blir mammor. 

 

Att göra mammor och pappor 
Elvin-Nowak och Thomsson (2003) beskriver den allmänna synen på den goda modern som en 

kvinna med ovillkorlig kärlek till sina barn, som skyddar dem från alla livets faror samtidigt 

som hon fläckfritt organiserar aktiviteter, matsäck och föräldramöten. Författarna menar att den 

gode pappan förväntas också älska sina barn och engagera sig i deras liv och omständigheter, 

men det är mer förlåtligt och mindre upprörande om han inte gör det än om detta skulle gälla 

mamman. Reglerna säger att ett gott faderskap tillåter att tiden för barnen anpassas efter tiden 

för yrkesarbetet medan reglerna för den gode modern säger tvärt om, att ansvaret för barnen 

går först och tiden för yrkesarbete får rätta sig därefter. Det ramverk som finns för pappor att 

röra sig inom tillåter en lägre grad av anpassning än för mammor, författarna illustrerar detta 

ytterligare: 

 
Där faderskapet blir tillräckligt när pappan hämtar och lämnar på dagis, blir moderskapet tillräckligt när 

barnet lämnas sent och hämtas tidigt. Där faderskapet blir tillräckligt när pappan går på varje föräldramöte, 

blir moderskapet tillräckligt när mamman anmäler sig som klassmamma och lovar att stå för bullbaket i 

minst två terminer (Elvin-Novak & Thomsson 2003 166). 
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De förväntningar och ideal vi förväntas leva upp till baserat på det kön vi tillhör formar de val 

vi gör, både medvetet och omedvetet då få vill ses som avvikande eller ”onormala”. På grund 

av att vi ständigt definierar och gör kön försvåras processen till att bli jämlika, både inom 

samhället i stort och särskilt inom föräldraskapet (Elvin-Nowak och Thomsson 2003). 

 

I Fanny Ambjörnssons bok ”Vad är queer?” (2006) refererar hon till Butler och Butlers 

definition av ”den heterosexuella matrisen”. Butlers resonemang lyder att både kroppar och 

egenskaper är effekter av det sociala sammanhanget som föreskriver regler inte bara för hur 

man ska vara som man och kvinna utan även att man ska vara man eller kvinna. Viktigt i ”den 

heterosexuella matrisen” är även att man förväntas attraheras till det motsatta könet. Butler 

menar att normer om manligt och kvinnligt och det regelverk som tillhör dessa baseras på en 

heteronormativ princip (Butler, refererad i Ambjörnsson 2006). Med detta i åtanke kommer jag 

endast att fokusera min studie på heterosexuella pappor. 
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Metod 
I följande avsnitt kommer jag att presentera de metodologiska tillvägagångssätten som jag valt 

att använda mig utav och varför jag valt just dessa. Avsnittet kommer att behandla val av metod, 

urval, datainsamling, analys av data samt etiska aspekter. 

 

Metodval 
Syftet med uppsatsen var att undersöka blivande och nyblivna pappors syn på och upplevelse 

av föräldraledighet. För att genomföra undersökningen valde jag att genom ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv använda mig av kvalitativ metod då denna lämpar sig bäst 

för studier som riktar sig mot att förstå människors upplevelser och perspektiv på olika 

samhällsfenomen (Bryman 2011). 

 

Urval 
För att komma i kontakt med intervjupersoner satte jag upp ett informationsblad på en 

hälsocentral i Umeå. I informationen framgick att jag sökte intervjupersoner för min 

kandidatuppsats i socialpsykologi, vilka kriterier jag önskade hos intervjupersonerna samt 

övergripande information om det ämne som skulle komma att behandlas. I slutet av 

informationsbladet fanns lappar med mitt namn och telefonnummer för att de intresserade 

skulle kunna rycka av en lapp och höra av sig till mig i lugn och ro. Jag lämnade även en 

intresseanmälan hos vårdcentralens föräldragrupp för nyblivna föräldrar där de intresserade fick 

fylla i sitt namn och telefonnummer. 

 

Då mitt intresseområde för uppsatsen kretsar kring den heterosexuella mannens perspektiv på 

föräldraledighet kändes det givet att ett av kriterierna för att vara med i studien var att 

respondenten var av manligt kön och lever i en heterosexuell parrelation. Det andra kriteriet var 

att pappan i fråga nyligen blivit förälder eller väntas bli inom kort. Detta kriterium sattes för att 

minimera risken för att intervjupersonen hunnit glömma viktiga delar av hur han faktiskt tänkte 

och kände kring föräldraledigheten samt för att möjliggöra att paret hunnit börja 

planeringsprocessen av föräldraledigheten. 

 

De som hörde av sig till mig var fem pappor i varierande familjesituation. Då dessa uppfyllde 

mina kriterier för de intervjupersoner jag sökte tog jag ned lappen. Gruppen bestod av pappor 
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som hade ett barn sedan tidigare och väntade sitt andra, väntade sitt första barn och hade precis 

fått sitt första barn. Anledningen till att jag valde en variation bland de undersökta papporna 

var för att möjliggöra olika aspekter och sätt att resonera kring föräldraledighet. Exempelvis så 

hade de pappor som väntade sitt andra barn en erfarenhet av att vara föräldraledig och kunde 

berätta vad det inneburit för dem. Samtliga respondenter tillhörde samma ålderskategori, med 

medelålder på 30 år och hade liknande klassbakgrund som jag, grundat på utbildningsnivå och 

inkomst tolkat som medelklass. 

 

Datainsamling 
Innan intervjuerna skapade jag en intervjuguide som mall under samtalet. Den 

socialkonstruktivistiska vetenskapssynen menar på att all vetenskap är färgad av ideologi 

och/eller normer (Bryman 2011). När jag skapade intervjuguiden var jag därför tvungen att utgå 

från vad jag ville få svar på snarare än vilka svar jag ville ha för att förhindra att min egen 

ideologi skulle styra respondenterna för mycket. Jag använde mig av semistrukturerade 

intervjuer vilket möjliggjorde att jag kunde vara flexibel under intervjun och anpassa frågorna 

från min intervjuguide efter den information jag fick från respondenten (Bryman 2011). Ingen 

respondent var den andra lik, vilket gjorde att det var viktigt att kunna frångå intervjuguiden 

för att ställa passande följdfrågor. Genom den semistrukturerade intervjumetoden tilläts 

respondenterna att tala fritt och minskade även risken att jag som intervjuare skulle styra 

respondenternas svar för mycket. På grund av att pappors uttag av föräldraledighet är ett 

omdiskuterat ämne inom både politik och media fanns det en risk att respondenterna skulle 

uppleva att det fanns en norm de var tvungna att rätta sig efter eller en rädsla för att bli dömd 

av andra. För att minska den risken utfördes intervjuerna enskilt, detta möjliggjorde även att 

respondenterna kunde utveckla sina svar fritt utan att känna att de behövde lämna över ordet 

till någon annan. I och med att de flesta vuxna människor arbetar och jag inte hade möjlighet 

att ge respondenterna någon ersättning för den tid de lagt på intervjutillfället var jag tvungen 

att anpassa tidsåtgången för intervjuerna efter vad som var rimligt att respondenterna skulle 

ställa upp på. Intervjuerna tog ca 30 minuter, vilket också var det som angavs i informationen. 

Intervjuerna skedde på en plats som respondenterna själva valt, spelades in och transkriberades 

sedan ordagrant. 
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Analys av data 
Efter att transkriberingen var färdig tillämpades tematisk analys enligt Braun & Clarkes (2006) 

sex faser vilka innebär att man identifierar, analyserar och rapporterar sammanhängande 

mönster och teman som återfinns i texten. Jag började med att läsa materialet grundligt och 

skrev koder för meningar och citat. Koderna skapades genom vilken relevans de hade för min 

forskningsfråga och den teori jag valt att ta avstamp ifrån. Vidare gick jag igenom materialet 

igen och sammanfattade mina koder med enskilda ord. När allt material var kodat sorterade jag 

in dessa i gemensamma kategorier för att sedan skapa övergripande teman. Vissa kategorier 

uteslöts då de antingen inte var relevanta för mitt syfte eller för att det inte fanns tillräckligt 

med stöd i det övriga materialet för att kunna använda just den kategorin. Jag gick sedan vidare 

med att namnge mina teman. Det första temat benämndes ”Den ekonomiska paradoxen” och 

bestod av kategorierna ”När mamman är hemma mer” och ”När pappan är hemma mer”. Det 

andra temat fick heta ”Att få välja själv” som bestod av underkategorierna 

”Jämställdhetsnormen som stressfaktor eller ideal” och ”Att få en paus från det jobbiga”. Det 

tredje och sista temat namngavs ”Betydelsen av andra” och bestod av kategorierna ”Andras 

inblandning i föräldraskapet” och ”Det icke existerande samtalet pappor emellan”. Nedan visar 

jag ett exempel på hur koder, kategorier och teman skapades utifrån de citat jag fann i mitt 

material. 

 

Tabell 1: Exempel på databearbetningsprocessen från citat till tema. 

Citat Kod Kategori Tema 

”de kan ju bli en stress i 

sig om det ska vara 

bestämt, vilket det är nu 

till viss del också men 

det känns ju, jag vet inte, 

det bästa tror jag skulle 

vara om det bara kändes 

fritt fram för både och så 

att man känner att det är 

situationen som får 

bestämma liksom och att 

 

 

 

 

En stress med 

bestämd uppdelning 

 

 

 

 

Jämställdhetsnormen 

som en stressfaktor 

eller ideal 

 

 

 

 

 

Att få välja själv 
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det inte är påtryckningar, 

vare sig till eller från”. 

 

 

Innan jag började med resultatdelen gick jag igenom de citat jag planerat att använda och 

rensade dessa från personliga uttryck och typiska böjningar av ord på grund av vissa dialekter. 

Ett exempel på detta fanns hos en respondent som återkommande använde sig av ordet ”såhär” 

vilket gjorde att det var lätt att identifiera honom i citaten. När jag rensade i citaten tog jag bort 

vissa ord helt om jag ansåg att de inte hade någon innebörd eller bytte ut dessa mot en likvärdig 

synonym i de fall då jag ansåg att innebörden av ordet var väsentlig för citatet. 

 

Etiska aspekter 
I min studie tog jag hänsyn till vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer: 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002). I informantbrevet framkom syftet med intervjun, kriterier för att vara 

med i studien och att all medverkan är frivillig. Under intervjutillfället började jag med att 

repetera denna information samt att tillägga att de när som helst kunde avbryta intervjun, att de 

i uppsatsen kommer att vara helt anonyma, att det inspelade materialet skulle raderas så snart 

transkriberingen var gjord samt att materialet endast skulle komma att användas för studiens 

ändamål. Respondenten fick möjlighet att ställa eventuella frågor och slutligen ge sitt 

godkännande för sin medverkan i intervjun och studien. Allt detta spelades in. Genom detta 

uppfylldes alla kraven för vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer. 

 

Jag vill även tillägga att ingen information om mina respondenter eller fingerade namn 

framkommer i uppsatsen. Detta på grund av att de intervjuade är få till antalet och rekryterades 

från samma hälsocentral. Vissa av dem tillhör även samma föräldragrupp vilket skulle innebära 

att även begränsad information skulle kunna leda till att de andra kan identifiera vem det 

specifika citatet syftar på. 
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Resultat 
I detta avsnitt kommer resultatet av det empiriska materialet att presenteras. Under 

kodningsprocessen skapades tre teman. Det första temat är ”Den ekonomiska paradoxen” och 

består av kategorierna ”När mamman är hemma mer” och ”När pappan är hemma mer”. Det 

andra temat är ”Att få välja själv” som består av underkategorierna ”Jämställdhetsnormen som 

stressfaktor eller ideal” och ”Att få en paus från det jobbiga”. Det tredje och sista temat är 

”Betydelsen av andra” och består av kategorierna ”Andras inblandning i föräldraskapet” och 

”Det icke existerande samtalet pappor emellan”. 

 

Den ekonomiska paradoxen 
 
När mamman är hemma mer 
Bland de intervjuade papporna talades det mycket om ”ekonomiska skäl”. Bland de fäder som 

menade att de mest troligt kommer att arbeta mer än deras partner var de ekonomiska skälen 

det avgörande argumentet. Under mina intervjuer var detta ett svårt faktum att komma runt då 

detta skäl sågs som ett självklart argument som inte gick att förändra. 

 

Vid samtalet om planerandet av föräldraledigheten uppgav en av papporna att partnern skulle 

vara mammaledig på heltid de första sex månaderna men att uppdelningen efter den perioden 

inte var helt färdig då de inte visste om mamman skulle få en heltidsanställning. Detta var 

avgörande för hur uppdelningen skulle komma att se ut då sambon utan heltidsanställning skulle 

få en väldigt låg föräldrapenning. Om sambon inte fick en heltidsanställning resonerade pappan 

att han borde vara hemma med barnet då han uppnått taket för föräldrapenningen ”...så jag får 

ju mycket mer än hon får, alltså procentuellt tjänar vi jättemycket på om jag är hemma.” 

Pappan i detta fall har en arbetsledande funktion och menade att detta försvårar hans möjlighet 

att vara hemma på heltid med barnet: 

 
Ja ja, absolut, för jag alltså jag kan ju vara hemma mycket, men jag måste ju ändå jobba en del för att 

mina anställda ska kunna jobba. Så det det… lite speciellt är det ju säkert jag har ju lite väl mycket ansvar 

för att kunna släppa jobbet helt och hållet. 

 

Vid frågan om han skulle vara tvungen att lösa situationen med sitt arbete om sambon inte fick 

en heltidsanställning resonerade han så här: 
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Ja, ja alltså det.. I och med att jag eventuellt inte kan vara heltids, alltså jag kommer ju aldrig kunna släppa 

hundra procent, ehh.. Så då kanske hon inte är heltids mammaledig men eventuellt deltid. 

 

Denna pappa var en av de som angav ”ekonomiska skäl” som anledning till hur de eventuellt 

skulle dela upp ledigheten och menade att ”den ekonomiska biten är ju jätteviktig så det är först 

och främst den jag har tänkt på”. Just mammans yrkesarbete är även något som han resonerade 

mycket kring där han uttrycker vikten av hennes behov som nyexaminerad att etablera sig på 

arbetsmarknaden efter de sex månaderna som de planerat att hon ska vara ledig. 

 

I slutändan spelar det ändå ingen roll om mamman får en anställning eller inte och hur mycket 

de skulle tjäna ekonomiskt på att pappan är hemma med barnet då han ändå inte kan vara 

föräldraledig på heltid. Pappan är tydlig med att hans jobb är flexibelt och att han ”har lätt för 

att vara hemma en dag om det behövs” men återkommer till att han aldrig kan släppa jobbet 

helt utan ”kommer ju alltid måsta sticka iväg om det krisar”. Man skulle kunna säga att pappan 

är arbetsorienterad i högre grad än familjeorienterad vilket innebär att han anpassar tiden 

hemma med barnet efter den tid hans yrkesarbete tar. Mamman å andra sidan tolkar jag som att 

hon förväntas väga upp situationen genom att vara främst familjeorienterad och anpassa sin 

etablering på arbetsmarknaden efter den tid som hon lägger på omsorg för barnet. Detta par har, 

med grund ur pappans redogörelse, intagit relativt traditionella könsroller som baseras på att 

mamman utan heltidsanställning är beroende av pappans inkomst och pappan som i första hand 

prioriterar sitt yrkesarbete först och omsorgsarbete sen. 

 

Ett annat exempel på problematiken med de ekonomiska skälen gick att se hos en av de andra 

intervjuade papporna som resonerade kring ekonomins påverkan på uppdelningen av 

föräldraledigheten: 

 
Jag har som inte tänkt nått annat utan att det ska va uppdelat och sen så är det så att jaa kanske att det blir 

nån förskjutning åt ena hållet med tanke på att jag har ändå ganska mycket högre lön så jag har högre SGI 

men tanken är inte att det ska va nån tydlig nån skev bild utan det ska va i stort sett så jämlikt det kan bli är 

våran tanke. 

 

Vidare fortsatte den intervjuade kring samma fråga… 
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Nä det är inte ekonomin i första hand som styr jag tänker att det vi har sagt är det viktiga är att vi kommer 

va i stort sett lika mycket bägge men kommer det att vikta över på nån sida då är det säkerligen så att det 

viktar över på att jag jobbar lite mera av den anledningen att det är ganska stor skillnad i lön. Men jag tror 

inte att det kommer bli så stor skillnad i hur många dagar man tar ut. 

 

I detta fall är pappan ganska tydlig med att uppdelningen ska vara ”så jämlik det kan bli” och 

att det är viktigt att de i stort sett kommer att vara lika mycket hemma med barnet. Den 

tillfrågade menar dock att kan bli någon ”förskjutning” eller ”vikta över på nån sida” men på 

vilket sätt är oklart. Först menar han att en av anledningarna till att någon av dem skulle vara 

hemma mer är på grund av att han har högre lön och därför högre SGI2. Å andra sidan menar 

han på att han skulle jobba lite mer på grund av att han har mycket högre lön än barnets mamma. 

Vidare menar fadern att ”det är inte ekonomin i första hand som styr” men motiverar ändå de 

båda scenariona utifrån ekonomiska skäl som baseras på sin egen inkomst och SGI. Jag tolkar 

detta som att pappans grundinställning är att de ska dela lika på ledigheten men samtidigt håller 

han ett fönster öppet för att han ska kunna jobba lite mer och använder sin lön som är högre än 

mammans som motiv om de skulle gå emot det planerade. Trots att han säger att det inte är 

ekonomin som styr i första hand så är det precis vad den gör i praktiken. Detta exempel visar 

både på att hans inkomst ses som viktigast men även på hur attityder kan visa en sak, och utfallet 

i praktiken ett annat. 

 

När pappan är hemma mer 
Bland de intervjuade fanns det pappor som förutom det väntade barnet hade ett barn sedan 

tidigare med samma kvinna och som då stått för en betydligt längre period som föräldraledig 

än mamman. En av papporna menade att de ”chansade på att göra såhär och sen var det ju 

enkelt också…”. Vidare fortsätter han… 

 
Jag hade ingenting att ställa om mig på sådär att det var bara att fortsätta på det spåret så då var det ju 

enklare också att göra så. Att prova och se hur det håller. 

 

En annan av papporna uttryckte sig på ett liknande sätt när det kom till beslutet om att han 

skulle vara hemma längst med barnet: 

 

                                                        
2 SGI är ett belopp som beräknas utifrån den inkomst man har – lägre inkomst = lägre SGI och vice versa. 
Försäkringskassan använder sig av beloppet för att räkna ut hur mycket ersättning man får om man blir sjuk, är 
hemma med sjukt barn eller tar ut föräldrapenning (Försäkringskassan 2018). 
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Hm... Det var nog, det var nog mycket en slump också tror jag, alltså jag hade inget, ja jag hade inget jobb 

och min fru hade ett jobb som gick längre alltså som hon fick va kvar på innan jag visste vad jag skulle 

göra och ja, jag trivdes också bra att va föräldraledig. 

 

Under intervjun uttryckte dessa båda pappor sig positivt om att vara hemma själva med sina 

barn under en längre tid och menade på att det var ”väldigt fint” och ”en skatt”. När beslutet 

skulle tas om hur föräldraledigheten skulle delas uttrycker de att det var ”enkelt” och en 

”slump”. Ingen av dem gjorde alltså det aktiva valet att välja föräldraledighet på bekostnad av 

någonting annat då båda saknade sysselsättning vid tiden för ledigheten. Till nästa barn har de 

dock planerat annorlunda, skillnaden från den första föräldraledigheten är att de nu har en 

möjlighet att även välja att arbeta. En av de tillfrågade var kluven i hur han skulle vilja vara 

föräldraledig då han upplever sitt nuvarande yrke som väldigt kul och givande. En annan pappa 

hade planerat att eventuellt börja söka jobb. En intressant aspekt i dessa fall är att ingen av dem 

nämner ekonomiska skäl som en faktor. I och med att mammorna till barnen hade fast jobb och 

papporna inte hade det så borde de ekonomiska skälen vara högst centrala. Det är de inte i dessa 

sammanhang utan det faktum att papporna var hemma med barnen betraktas snarare som att 

det passade bäst så. 

 

Alla papporna fick frågan om hur de skulle välja att lägga upp föräldraledigheten om de inte 

hade några externa faktorer eller ekonomiska skäl att ta hänsyn till. Fyra av de fem papporna 

angav att de skulle vilja arbeta mer och vara föräldraledig mindre, alternativt att de skulle vilja 

vara föräldraledig halvtid och arbeta halvtid. Ingen av dessa önskade sig en längre 

föräldraledighet på heltid. Mer om betydelsen av valfrihet presenteras i följande tema. 

 

Att få välja själv 
 
Jämställdhetsnormen som stressfaktor eller ideal 
 I media, inom offentlig sektor och i de politiska debatterna råder ständiga diskussioner om 

jämställdhet mellan män och kvinnor. De flesta är överens om att män och kvinnor ska ha 

samma lön för samma arbete och samma möjligheter att lyckas med vad de än tar sig an 

oberoende av vilket kön de tillhör. Beträffande jämställdhet inom hem och familj råder det dock 

delade meningar. Vissa anser att föräldraledigheten ska delas lika mellan föräldrarna medan 

andra anser att varje familj bör få välja det som passar dem bäst. De intervjuade papporna 

resonerade själva kring jämställd föräldraledighet. En av männen svarade så här: 
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Jo jo alltså absolut det är ju så att det är en förväntan eller alltså på att det ska va jämlikt, det är ju en väldigt 

stor del tänker jag alltså jag tror att det är många som, jag tror ändå att det är många som tänker att man 

kanske vill annorlunda men att det är så himla mycket snack om att det ska va jämlikt så att.. och jag tycker 

att ja såklart det är jättebra att det är jämlikt om man ser till barnets bästa men sen så tror jag att det går inte 

att säga att det alltid ska va det för att relationer är olika och arbeten påverkar en olika och den ekonomiska 

biten kan va viktig om man ser framåt och sådär och det beror ju litegrann, det är ju också med pension 

alltså det är långt framåt det kan bli skillnader så att, men jag tror ändå att många eller jag tror ändå att till 

stor del så kan man bli påverkad av det att man förväntas att man ska jobba lika mycket, eller va hemma 

med barnet lika mycket. Och att det styr ganska mycket alltså det styr kanske mer än vad det ska egentligen, 

men det är svårt det är väldigt svårt. 

 

Jag tycket att detta citat på ett väldigt bra sätt belyser svårigheterna med att leva upp till alla de 

förväntningar som finns och hur dessa förväntningar ibland krockar med varandra. Här visar 

pappan på delade känslor gällande jämställdhet. Han menar på att det är jättebra att det är 

jämlikt om man ser till barnets bästa och resonerar även kring de skillnader i pension som kan 

visa sig längre fram om den ena partnern är hemma mer än den andra. Men å andra sidan känner 

han även att det är ”väldigt mycket snack” om att det ska vara jämlikt och att han tror att många 

blir ”påverkad av det att man förväntas att man ska jobba lika mycket eller va hemma med 

barnet lika mycket”. Att många kanske vill göra på ett annat sätt baserat på den relation eller 

arbetssituation man har men att normen om jämställd föräldraledighet styr hur man slutligen 

lägger upp det, och styr mer än vad det ska. Jag uppfattar det som att han menar att det är den 

egna valfriheten som bör styra. Samtidigt som vi tidigare sett i tidigare tema att den egna 

valfriheten lätt resulterar i att de blir de ekonomiska skälen som styr, och detta till fördel för 

mannens inkomst. 

 

Även en av de andra papporna uttrycker sig delvis kritisk till de förväntningar som finns på 

pappor att dela upp ledigheten jämställt och menar även han på att det är viktigt ”att det inte är 

påtryckningar, vare sig till eller från” från omgivningen angående hur ledigheten ska delas 

upp. Vidare menar han på liknande sätt som ovanstående pappa att det bästa vore om ”man” 

fick känna att ”det är situationen som får bestämma”.  

 
Alltså jag vet inte, jag tycker att det är ganska mycket snack just nu i allmänhet om att man ska dela upp 

"fifty-fifty". Jag hör det titt som tätt iallafall och man säger ju, det tas upp i tv och så vidare ibland. Och det 

hade ju varit jättebra i en perfekt värld. 
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… men de kan ju bli.. en stress i sig om det ska vara bestämt, vilket det är nu till viss del också men.. det 

känns ju... jag vet inte, det bästa tror jag skulle vara om det bara kändes fritt fram för både och så att man 

känner att... det är situationen som får bestämma liksom.. och att det inte är påtryckningar, vare sig till eller 

från. 

 

Även han upplever att det är ”mycket snack” om att man ska dela jämnt på föräldraledigheten. 

Jag tolkar de bådas uttryck som negativt laddat, att diskussionerna som förs för en jämlik 

uppdelning inte uppfattas som någonting görbart, att det ”bara snackas” om det. I en perfekt 

värld menar han att det varit jättebra men känner ändå en stress i att uppdelningen ska vara 

förbestämd och att man inte får välja själv. De båda fäderna upplever påtryckningarna gällande 

jämställdhet mer som ett hot mot det fria valet än som ett ideal för hur de anser att det borde 

vara. 

 

En av de andra papporna hade en mer positiv uppfattning av jämlik föräldraledighet och 

resonerade kring hur pappor som inte är hemma med sina barn missar väldigt mycket… 

 
Och så tänker jag på alla pappor som typ aldrig är hemma eller tar väldigt korta… man möter ju många 

pappor som inte heller tar speciellt mycket föräldraledigt liksom och att ofta så känns det som att det är 

kopplat till ekonomi såhär att man behöver liksom jobba men, man missar ju en väldigt stor förståelse för 

dels vad ens andra, ens partner går igenom med att va hemma men också ändå att bygga en väldigt stark 

relation till sitt barn. 

 

Vidare fortsätter han… 

 
... det är så väldigt lite biologi i den relationen att folk är såhär ja men mamman är så viktigt för barnet. Det 

känns som att det har att göra med den föräldern som är på plats mest den får starkast relation till barnet. 

 

Denna pappa såg, vad han ansåg var fördelar med en mer jämställd uppdelning och menar på 

att de pappor som ”typ aldrig är hemma” eller inte tar ut speciellt mycket föräldraledighet 

missar både en förståelse för vad partnern går igenom men även möjligheten att ”bygga en 

väldigt stark relation till sitt barn”. Vidare uttrycker han att det finns en föreställning om att 

mamman är speciellt viktig för barnet men menar att hans känsla är att ”det har att göra med 

den föräldern som är på plats mest den får starkast relation till barnet”. Försäkringskassans 

kampanj visade på just detta som argument till varför pappor skulle vara föräldralediga mer. 

Denna respondent uttryckte att, ur hans synvinkel, så stämmer detta. 
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Ytterligare ett synsätt på jämn fördelning av föräldraledigheten uttrycktes av en av de 

intervjuade: 

 
Jag tror det är väldigt viktigt att pappor är hemma. Främst ja men att man hjälps åt och man gör som att det 

är på bådas villkor. Pappor tror jag har, jag tror att man har, det är väldigt viktigt man skulle kunna lösa 

många problem genom att pappor var hemma mer med sina ungar och verkligen tog in det livet och jag tror 

att dom här männen spelar en avgörande roll i uppfostran av barnet, det tror jag absolut. Iallafall som jag 

känner världen och ser runt omkring mig att kvinnor är mjukare och vi är bra på olika saker och just det här 

med att... absolut tror jag att det skulle kunna lösa många problem här i världen om bara fler tog ansvaret 

liksom. Det tror jag det är jag absolut övertygad om.. 

 

Denna pappa betonar vikten av att man hjälps åt och att föräldraskapet är på bådas villkor och 

tror att många problem kan lösas genom att papporna var hemma och ”verkligen tog in det 

livet”. Vidare menar han att han tror att de pappor som gör på detta sätt spelar en avgörande 

roll i uppfostran av barnet med anledning av att kvinnor är ”mjukare” och att ”vi är bra på 

olika saker”. Vid frågan om han kunde utveckla hur han menade tillade han ”nämen att det är 

balanserat, att båda könen är närvarande vid alltså det är väl naturligt också liksom”. Att båda 

könen, en man och en kvinna, är hemma med barnet ses som det mest naturliga hos den 

intervjuade. Han menar på att män och kvinnor har olika egenskaper. Genom att fler pappor var 

hemma med barnen och kompletterade kvinnans egenskaper skulle många problem i världen 

skulle lösas.  

 

Att få en paus från det jobbiga 
I samtalet kring hur de intervjuade själva skulle vilja vara föräldralediga framkom det ett behov 

av avlastning hos flera av papporna. Vad som skulle avlastas från var dock olika mellan dem. 

En av de tillfrågade kände att eventuella komplikationer och personligheten hos barnet spelade 

in i hur mycket han skulle vilja vara hemma… 

 
Nä, men alltså det jag vet inte det, som sagt det men beror på lite grann du vet.. det finns ju alla dom här 

komplikationerna med om det skulle va kolik eller dittan och dattan och skulle det vara så då hade det 

kanske varit skönt att fara på jobbet också, så att man vet ju aldrig. 

 

Vidare tillägger han även att ”det beror ju som sagt på personligheten litegrann på barnet. Men 

så är det ju, det är ju som med personer i allmänhet också, vissa kan det vara skönt att slippa”. 

I detta fall blir jobbet en tillflyktsort för pappan när det blir för jobbigt hemma. Vem som ska 
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ta hand om barnet när han flytt till jobbet och hur detta ska ske säger han ingenting om. Jag 

tolkar det som att han förväntar sig att mamman ändå kommer att vara hemma och att han därför 

kan åka iväg till jobbet om det blir allt för jobbigt med barnet. För en annan av papporna är det 

istället jobbet som kan behövas fly ifrån… 

 
Man blir ju av och till ganska less på sitt jobb så man vill nog… nån typ av avlastning vill man nog ha även 

om det kanske blir avlastning från arbete inte från det blir ju jobb på ett annat sätt men. 

 

För denna pappa blir hemmet och föräldraledigheten istället en avlastning från yrkesarbetet. 

Han påpekar dock att det ju blir ett annat slags jobb hemma ändå men inte på samma sätt som 

det jobb han vid tidpunkten skulle vara less på. 

 

En av papporna kände väldigt blandade känslor kring det jobbiga… 
 

Nu inför det andra barnet så har vi väl också pratat om hur, att vi inte vet hur hösten blir och att hon kan 

säga till mig såhär ja men du skulle ju va föräldraledig och jag kan känna att spontant ja men jag vet inte 

om jag vill va heltidsföräldraledig för det var vissa perioder som var så himla jobbiga av att, alltså jobbigt 

som i att jag kände mig väldigt isolerad och ensam och det har väl att göra med nätverk i Umeå, att ingen 

av oss är härifrån och att man har svårt att hitta sammanhang liksom. Så att man känna osäkerhet inför det 

ba men vi kanske kan va båda två halvtid. Och samtidigt så vet jag ju att jag kommer behöva va, jag tror 

att det är bra att va föräldraledig på heltid som förälder, och som pappa kanske ännu mer för att man 

kommer, ja man får mycket mer förståelse för situationen. 

 

När sambon påpekar att ”du skulle ju vara föräldraledig” är hans spontana känsla att han inte 

vill vara ledig på heltid på grund av att han under vissa perioder förra gången kände sig väldigt 

isolerad, ensam och hade svårt att hitta sammanhang och att dessa perioder var väldigt jobbiga. 

Ett förslag från hans sida är att de båda kan vara lediga på halvtid men samtidigt blir han kluven 

då han känner att det är bra och för honom viktigt att vara föräldraledig på heltid. Liksom den 

andra pappan som såg jobbet som en tillflyktsort tolkar jag detta som att mamman förväntas 

anpassa sig efter pappans behov. Min bild av pappornas redogörelser är att de uttrycker att de 

har en möjlighet att vara flexibla men ingen av dem resonerar kring mammans behov. Till synes 

verkar det som att mammorna förväntas ta ett större ansvar för omsorgen kring barnet än vad 

papporna förväntas göra. 
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Betydelsen av andra 
 

När andra lägger sig i 
Att andra kommer med tips och trix kring saker man gör kan ibland tyckas svårt att undvika, 

som en av papporna uttryckte det: ”Åsikter finns ju alltid omkring en och det är ju härligt att 

folk bryr sig”. Ibland kan det dock vara mindre härligt att bli ifrågasatt. En av de intervjuade 

som väntade sitt första barn uttryckte sig så här: 

 
Sen och det kan jag väl tycka att det är ju, jag tror inte … (mamman till barnet) är så intresserad av att höra 

alla andras åsikter och det, jag tror att det är ganska jobbigt att känna den pressen som för alla kommer ju 

med tips till henne men det är ju ingen som kommer med tips till mig på så sätt. Inte på samma sätt iallafall. 

 

Pappan menar här att ”alla” kommer med tips till mamman och att han tror att det bidrar till 

en känsla av press hos henne. Det är däremot ingen som kommer med tips till pappan. Han 

menar på att han inte tror att mamman är så ”intresserad av att höra alla andras åsikter” och 

att det är ”ganska jobbigt”. Jag får genom detta uppfattningen om att just tipsen är ingenting 

som pappan önskar sig eller sörjer över att han inte får. 

 

En av dem som redan varit föräldraledig berättar om att han ofta blir ifrågasatt i sitt faderskap… 

 
Näe.. men det är ju väldigt ofta.. Jag har aldrig hört att … (mamman till barnet) har vart med om att det 

kommit fram tanter och frågat henne om hon har låst barnvagnen i parker och sånt där typ och det händer 

ju mig eller att folk som jag inte känner ändå vill gå in och hjälpa till ba hon äter väldigt stora bitar banan 

och ba ja jag vet hon kan äta banan liksom. 

 

Det kommer fram okända ”tanter” till honom och ska ifrågasätta om han tar hand om sitt barn 

på ett bra sätt. Vidare menar pappan att han aldrig hört att människor bemöter mamman till 

barnet på samma sätt. 

 

En annan pappa som varit hemma under en lång tid med sitt första barn och inte har en pågående 

anställning får även stöta på skepticism, om än i annan form… 

 
Men annars är det nästan som att dom försöker börja fixa jobb åt en och sådär och klippa och klistra våra 

scheman, du kan jobba 50 procent och du kan jobba 50, du kan jobba natt och du kan... lite sådana tendenser 

eller attityder. 



 26 

 

I detta fall upplever pappan att folk tycker att han borde arbeta istället för att vara hemma med 

barnet, som fortfarande är väldigt ungt, och vill ”hjälpa till” genom att planera hur de skulle 

kunna göra. Vidare tillägger han även att han inte tror att folk runt omkring dem hade varit lika 

skeptiska om det var mamman till barnet som var hemma istället för att arbeta: ”Ja det hade 

nog varit naturligare säkert, tycker dom i alla fall. Jag tycker inte det. Jag tycker… absolut så 

tror jag det hade varit skillnad”.  

 

Det icke existerande samtalet män emellan 
Under intervjuerna blev det tydligt att merparten av de intervjuade inte pratade om 

föräldraledighet och uppdelningen av denna med andra män. Det var ingen av de intervjuade 

papporna som kunde svara på hur deras manliga kompisar valt att lägga upp ledigheten. En av 

papporna menade på att hans kompisar var ”ganska progressiva” och utvecklade sitt svar… 

 
Ja men dom är inte, dom är inte jättekonservativa, dom är inte bara på jobbet och kvinnan ska vara hemma 

om vi säger så. Men nej jag har inte superbra koll. Jag vet bara att dom är nog hemma lite grann iallafall.  

 

Pappan började att beskriva sina vänner som ganska ”progressiva”, vilket kan förklaras med 

synonymer som ”framåtsträvande”, ”positiv till utveckling” och ”radikal”. När jag bad honom 

att förtydliga vad han menade fortsatte han med att de inte är ”jättekonservativa”. Vidare 

underströk han att han inte hade så superbra koll men att ”vara hemma lite grann i alla fall” 

verkade för honom vara tillräckligt för att betecknas som progressiv. 

 

En av de andra papporna menade att han trodde att mamman till barnet, och även andra 

mammor samtalar på ett annat sätt än vad pappor gör gällande sina barn och föräldraledighet 

och beskrev hur det såg ut när han träffar sina vänner… 

 
Det upptar inte så stor.. det är inte, det är inte så himla viktigt som en sakfråga när man träffar kompisarna 

kanske riktigt. Det är inte så att vi pratar ja men hur ska ni göra utan det handlar mest om att det är roligt 

att vi ska få barn.  

 

För honom och hans vänner är det ”inte så viktigt som en sakfråga” hur man lägger upp 

föräldraledigheten och omständigheter kring denna. De konstaterar mest att det är roligt att de 

ska få barn men diskuterar inte tankar och känslor kring detta mer än så.  
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Diskussion 
I följande del kommer jag att diskutera de resultat som framgått av intervjuerna och analysera 

dessa i kontext till den tidigare forskningen jag använt mig av samt teorin om ”att göra kön”. 

Upplägget för diskussionen kommer att följa de teman som framkom genom resultatet. 

 

Den ekonomiska paradoxen 
Respondenterna behandlade alla på olika sätt ekonomins betydelse för uppdelning av 

föräldraledighet. De hade intressant nog två olika sätt att förhålla sig till ”ekonomiska skäl” 

vilket delade dem i två läger. 

 

Den ena gruppen menade på att det gemensamma hushållet skulle tjäna på att de var hemma 

med barnet eftersom de hade ett betydligt högre SGI än vad mamman till barnet hade. Samtidigt 

motiverade de deras val att arbeta mer än sin partner med att de faktiskt hade en högre lön och 

därför, på grund av ekonomiska skäl skulle arbeta framför att vara hemma med barnet trots att 

de ekonomiska skälen lika gärna kunnat appliceras på deras föräldraledighet. För en av 

respondenterna framstod partnerns ovissa arbetssituation som problematisk för uppdelningen 

av föräldraledigheten. Om mamman skulle få en heltidsanställning skulle hennes SGI stiga 

betydligt, om inte skulle de tjäna mycket rent ekonomiskt på att pappan var hemma med barnet. 

Som nyutexaminerad från universitetet var det viktigt att mamman började etablera sig på 

arbetsmarknaden efter de planerade sex månaderna som mammaledig. Även behovet av 

etablering skulle påverkas beroende på om hon fick en heltidsanställning eller inte. Det 

intressanta i denna situation visade sig istället längre fram där det framkom att ingen av dessa 

faktorer spelade någon större roll i slutändan. Det som egentligen styrde hur föräldraledigheten 

skulle se ut var pappans arbete, som han ansåg det vara omöjligt att ta helt ledigt ifrån en längre 

period oavsett omständigheter. Ändå användes ekonomiska skäl som argument. Detta fenomen 

går i linje med Bekkengens (2002) resonemang om att ekonomiska skäl främst används som 

argument när man pratar om hinder relaterade till faderns föräldraledighet oavsett i vilken form 

hindret ter sig. Vidare menar Bekkengen att genom att endast utgå från inkomsten hos den som 

tjänar mest, vilket både traditionellt och fortfarande i de flesta fall är mannens minimerar man 

kvinnans bidrag till hushållskassan som mindre viktig (Bekkengen 2002). 

 

I den andra gruppen återfanns pappor som redan varit föräldralediga och detta även under en 

betydligt längre tid än mamman till barnet. Dessa pappor angav att anledningen till att de stått 
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för den största delen av föräldraledigheten berodde på att de inte hade någon fast sysselsättning 

och därmed ingen SGI grundande inkomst vid tidpunkten. Ingen av dessa pappor talade om 

ekonomiska skäl som anledning till att uppdelningen tog den form den tog utan menade istället 

att orsakerna var att det blev ”enklast” och en ”slump”. Det är möjligt att dessa förklaringar är 

ett sätt att förhålla sig till den traditionella manlighetsnormen där mannen förväntas vara 

familjens primära försörjare och kvinnan stå för barn och hushåll (Elvin-Nowak & Thomsson 

2003). Istället för att resonera i termer att de var tvungna att stanna hemma med barnet i och 

med att de inte hade någon inkomst medan kvinnan i familjen hade det kan de behålla 

manligheten intakt genom att vifta bort situationen som något som passade bra eller bara blev 

så. Tilläggas ska att dessa pappor inte planerat en lika lång ledighet med kommande barn. 

 

Att få välja själv 
När det kom till frågan om jämställd uppdelning av föräldraledigheten var det delade meningar 

hos respondenterna. Vissa uttryckte diskussionen om jämställd föräldraledighet som ”mycket 

snack”. Ska man tyda Edlund & Öuns undersökning så ja, det verkar vara mycket snack och 

lite verkstad hos svenskarna. I attitydundersökningen som gjordes 2016 angav 70 % av de 

svenska invånarna som svarat på enkäten att föräldraledigheten i första hand ska delas upp 

jämställt (Edlund & Öun 2016, 157) medan statistiken från Försäkringskassan (2018) året efter 

visade att hur föräldraledigheten delas upp i praktiken är långt ifrån jämställd där mammor tar 

ut 72 % av dagarna och pappor 28 %. De pappor jag intervjuade tyckte att en jämställd 

uppdelning vore ”jättebra i de bästa av världar” och ”ja såklart det är jättebra att det är 

jämlikt om man ser till barnets bästa men…”. Flera av de intervjuade kände tydligt, vissa mer 

än andra, att det var viktigt att få bestämma själv när det kom till hur ledigheten skulle delas 

upp och upplevde även en stress gentemot jämställdhet som en norm som de förväntades leva 

upp till fast de i vissa fall ansåg annorlunda. Det fanns även en önskan hos papporna att kunna 

vara flexibla med när de var på jobbet, hur mycket de skulle vara där samt när de skulle vara 

hemma med sitt barn lite beroende på om det var arbetet eller hemmet de behövde avlastning 

från. Elvin-Nowak och Thomsson beskriver att de regler för hur en bra pappa ska vara generellt 

är lösare än de regler som finns för en bra mamma. Det medför alltså att pappor tillåts resonera 

i termer om att välja själv utifrån vad som känns jobbigt. Vidare menar de att pappor inte 

behöver vara lika anpassningsbara som mammor utan att det räcker med att de tar lite ansvar 

för att de ska anses som bra fäder (Elvin-Nowak & Thomsson 2003). Det är alltså möjligt för 

en pappa att åka till jobbet ”om det skulle va kolik eller dittan och dattan” och skoja lite om det 
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för kollegorna medan omgivningen inte är lika tillåtande gentemot en mamma som agerar på 

samma sätt. West och Zimmerman (1987) menar att när vi ”gör kön” begränsas inte detta till 

de materiella eller praktiska val vi gör utan kontrollerar även våra känslor, tankar och attityder 

genom de etiketter vi satt på dessa attribut. Genom att exempelvis kollegorna skrattar 

medhållande till den pappa som flytt hemmet från en skrikande bebis hjälper de till att bibehålla 

de föreställningar som finns gällande vad en bra pappa respektive bra mamma förväntas leva 

upp till (West och Zimmerman 1987). En av respondenterna menade på att det var väldigt 

viktigt att pappor är hemma bland annat på grund av att de behövs för att uppfostra barnet. 

Vidare menade respondenten att mammor, enligt hans erfarenhet är ”mjukare” och att papporna 

därför behövs för att ”balansera upp” det hela. Detta är ett tydligt exempel på att människor 

könsmärker vissa egenskaper som kvinnliga och manliga och att i detta fall förväntas pappan 

inneha vissa egenskaper som mamman saknar som är nödvändiga för att barnet ska uppfostras 

på rätt sätt. 

 

Andras inblandning – eller frånvaro av inblandning 
 
Antagandet om könsspecifika roller kunde även urskiljas i på de sätt omgivningen till synes 

gjorde skillnad på de intervjuade papporna och deras partner. Elvin-Nowak & Thomsson (2003) 

beskriver att det finns en föreställning om modern som den primära föräldern och som står för 

det fulla ansvaret för barnet och har en ”naturlig” känsla för barnets behov. En av de intervjuade 

menade att ”alla” alltid kom med tips gällande det ofödda barnet till mamman men aldrig till 

honom. Detta kan mycket väl ha att göra med ovanstående författares resonemang att det 

förväntas att modern är den första att se till att barnets behov tillgodoses medan pappan kommer 

på andra plats och inte är lika viktig för den nyfödda. En annan av de intervjuade berättade att 

”tanter” ofta kommer fram till honom för att ifrågasätta om han verkligen låst barnvagnen rätt 

och om inte barnet äter lite för stora bitar banan. Tilläggas ska att han aldrig hört att det kommer 

fram några ifrågasättande tanter till sin partner. Till skillnad från ”tipsen” ovan ter sig dessa 

kommentarer mer i stil om misstro gentemot pappan att han är förmögen att ta hand om barnet 

på rätt sätt. På samma sätt som modern anses ha ett naturligt anlag för att ta hand om barn finns 

det uppfattningar om att pappan inte besitter detta anlag (Elvin-Nowak & Thomsson 2003). 

Misstron om pappors förmåga att ta hand om barn gick även att se i Alsarve & Boyes studie 

(2011) där vissa pappor uttryckte en önskan om att få vara en likvärdig förälder och några av 

mammorna menade på att de var tvungen att släppa in sin partner i föräldraskapet och lita på 

att han klarar av det. Genom att vi upprätthåller och tillåter föreställningen om att mamman är 
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mer förälder än pappan kommer pappan heller aldrig att bli en jämbördig ansvarstagare i 

relation till barnet (Elvin-Nowak & Thomsson 2003). 

 

En viktig aspekt i görandet av kön är att papporna inte samtalar med varandra om frågor kring 

föräldraledighet. Några av dem har uppmärksammat att det pågår en diskussion i politiken, 

media och även i vardagslivet om argumenten för en jämställd uppdelning av 

föräldraledigheten. Trots detta kan de inte svara på hur deras kompisar valt att göra och varför. 

En av respondenterna menade att just föräldraledighet inte är viktigt som en ”sakfråga” när 

man träffar kompisarna. I Holmbergs studie (1993) gick att få en uppfattning av hur männen 

ställde sig till just samtal. Männen i studien kunde uttrycka sig i termer om att de pratade om 

viktiga saker med sina vänner medan kvinnorna mest skvallrade. Vidare framgick även att vissa 

ämnen vad kodade som ”tjejsnack” och att männen i vissa fall kunde ställa upp på dessa samtal 

med sin partner. Genom att omsorg av barn, familj och hushåll är kodat som kvinnliga områden 

styr detta även vem som pratar om dem.  
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Sammanfattning & slutsatser 
Syftet med uppsatsen var att undersöka pappors attityder till och upplevelse av föräldraledighet. 

Jag använde mig av teorin om ”Doing gender” eller ”Att göra kön” som utgångspunkt för min 

analys för att se om uppfattningen av kön påverkar pappors attityder och upplevelse av det 

valda ämnet. För att avgränsa min studie utgick jag från tre frågeställningar: 

 

• På vilka sätt motiverar papporna valet om hur föräldraledigheten kommer att läggas 

upp? 

• Sker det en förhandling mellan föräldrarna rörande föräldraledigheten, hur ser den i så 

fall ut? 

• Upplever papporna några normer och/eller föreställningar om pappors roll gällande 

föräldraledighet som de behöver förhålla sig till? Hur resonerar de i så fall kring dessa? 

 

Papporna motiverade sin föräldraledighet antingen med ekonomiska skäl, då de var dem som 

skulle vara hemma minst eller med skälet att det var den enklaste lösningen när de själva inte 

hade något arbete och därför var de som var hemma längst med barnet. De båda scenarierna låg 

i linje med såväl Bekkengens (2002) tidigare forskning gällande ekonomiska skäl samt teorin 

om ”doing gender”/”att göra kön” (1987/2003) där det var möjligt att förklara de intervjuades 

motiveringar med föreställningar om manlighet och traditionella könsroller. 

 

Bland de intervjuade uttrycktes ingen tydlig förhandling gällande uppdelningen av 

föräldraledigheten. Papporna gav bilden av att båda föräldrarna i stort sätt resonerat lika och att 

ingen av dem yrkat på att göra på ett annat sätt än vad som blev bestämt. Det är möjligt att det 

skett en förhandling ur den andra partnerns synvinkel och att detta skulle gå att urskilja om jag 

även hade intervjuat mammorna. Det som dock framkom var pappornas inställning om att få 

välja själv under vilka premisser de skulle vara hemma eller inte med barnet och vilka faktorer 

som styrde detta. Just denna inställning fick stöd i Elvin-Nowak och Thomssons (2003) 

resonemang om att det finns olika regelverk för pappor gentemot mammor att förhålla sig till 

för att vara en god förälder. 

 

Några av de intervjuade upplevde en stress gentemot normen om jämställd uppdelning av 

föräldraledigheten som något som de förväntades leva upp till fast de egentligen inte ville. 

Samtidigt så uttrycktes denna jämställdhet som något bra och idealt men som inte passade just 
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deras familjesituation. Denna inställning går tydligt att se studier om attityder till jämställd 

föräldraledighet jämfört med statistik om vem av föräldrarna som tar ut mest och minst ledighet. 

En jämställd uppdelning verkar vara eftersträvansvärt i teorin men när det väl kommer till 

praktiken så är mammor ändå hemma med barnen en betydligt högre utsträckning än pappor. 

 

Någonting som jag är tvungen att ha i åtanke är att trots variationen i familjestruktur hos 

papporna i min studie är de en relativt homogen grupp vilket även kan ha påverkat resultatet. 

Med de menar jag att de alla är involverade i samma mödravård och de har alla varit på plats 

på vårdcentralen i samband med besök hos barnmorska och där fått informationen om att jag 

sökte intervjupersoner till min studie. Det är därför möjligt att de har en annan syn på 

föräldraskap och pappornas roll i detta än pappor som aldrig följer med sina partners på besök 

hos barnmorskan eller till föräldragruppsträffar. Samtliga respondenter tillhörde samma 

ålderskategori, med medelålder på 30 år och hade liknande klassbakgrund som jag, grundat på 

utbildningsnivå och inkomst tolkat som medelklass. Det är alltså möjligt att säga att denna 

grupp kan representera en stor andel av nyblivna eller blivande fäder i Umeå idag. Det vore 

intressant med ytterligare undersökningar kring pappor i liknande åldersgrupp och 

klassbakgrund och, även andra, för att ur ett bredare perspektiv se om det finns en paradox 

kring jämställd uppdelning av föräldraledighet. Som förslag för vidare forskning skulle det vara 

intressant att göra en större studie med fler fäder och där inte alla är plockade från mödravården 

utan även rekryteras i andra sammanhang. På det sättet skulle man kunna fånga fler nyanser av 

och djupare insikt gällande pappors attityder och upplevelser kring föräldraledighet och 

inställning till att dela upp denna jämställt. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – informantbrev 

 

Föräldraledighet!? 
Blivande eller nyblivna pappor sökes till intervju om 

föräldraledighet 
 

Hej 

Mitt namn är Moa och jag läser socialpsykologi vid Umeå universitet. 

Just nu skriver jag kandidatuppsats och söker därför blivande eller 

nyblivna pappor för en intervju om föräldraledighet. 

När: Under kalendervecka 48 eller 49.  

Hur: Intervjun tar c:a 30 min och vi kommer att prata om 

föräldraledighet och tankar och känslor relaterad till denna. Det är en 

fördel om du har börjat fundera på hur ledigheten kan komma att se ut 

för dig  

Var: På en plats som passar dig  

All information kommer att hanteras helt anonymt 
 

Vid intresse, skicka ett sms så hör jag av mig 

 

Med vänliga hälsningar, 

Moa Eriksson Sandström 

Tel: 07X-XXX XXXX 
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Bilaga 2 – intervjuguide 
 
Hej! Vad kul att du ville vara med! Jag tänkte börja med lite kort information om intervjun. 

Den här intervjun är en del av den kandidatuppsats jag skriver inom ämnet socialpsykologi på 

Umeå universitet. Uppsatsen syftar till att undersöka hur pappor upplever och resonerar kring 

föräldraledighet. Intervjun kommer att ta ca 30 minuter. Jag har tidigare fått tillåtelse av dig att 

spela in intervjun. Efter att inspelningen har renskrivits, kommer jag att radera de inspelade 

filerna. Materialet från intervjun kommer endast att användas i relation till uppsatsen och du 

kommer i de delar som används i uppsatsen vara helt anonym, det vill säga att namn, ålder, 

arbetsplats eller andra specifika faktorer som kan kopplas till dig kommer att uteslutas eller 

fingeras. Intervjun vi gör idag är frivillig och du kan när som helst avbryta eller pausa intervjun. 

Utifrån den information jag delat med mig av, samtycker du till att delta i denna intervju? 

(JA) 

 

Vill du börja med att berätta lite om dig själv… 

(Ålder? Sysselsättning? Sambo/gift, hur länge? (Tidigare barn, hur gamla?)) 

 

Hur har ni planerat att dela upp föräldraledigheten? Alltså, vem är hemma när och hur länge? 

 

Finns det specifika faktorer som ni varit tvungna att ta hänsyn till när ni planerade denna? 

(Vilka? Varför?) 

 

Hur har människor runt er, vänner och familj reagerat gällande ert upplägg? Har ni fått några 

positiva eller negativa kommentarer? 

(Vilka? Hur har du reagerat på dessa?) 

 

Upplever du att det finns normer och förväntningar från samhället för hur ni som par ska dela 

upp föräldraledigheten? 

(Vilka? Hur ställer du dig till dem? Anser du att du/ni uppfyller förväntningarna?) 

 

Hur gick det till under planeringen, uppstod det några konflikter eller meningsskiljaktigheter?  

 

Känner du att ni båda fick bestämma lika mycket när ni planerat föräldraledigheten, har någon 

av er varit extra drivande? 
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(Vem? På vilket sätt? Hur gick det?) 

 

Känner du dig nöjd med upplägget? Om du fick spåna helt fritt, finns det något du önskar att ni 

skulle ändra på? 

 

Hur såg det ut hemma hos dig när du var liten? Hur resonerade dina föräldrar kring 

föräldraledighet? 

(Vem var hemma och varför? Har du önskat att det varit annorlunda?) 

 

(Om barn sedan tidigare) 

Finns det några skillnader mellan hur ni lagt upp föräldraledigheten denna gång gentemot andra 

gånger ni varit föräldralediga? 

(Om nej: Vad tycker du det var som fungerade särskilt bra? 

Om ja: Vad beror det på?) 

 

Är det något som vi inte pratat om som du tycker är viktigt och skulle vilja dela med dig av? 

 

Då får jag tacka så hemskt mycket för din tid och för att du ville vara delaktig! 

 
 


